MINISTÉRIO CRISTÃO
ALFA E ÔMEGA

Ano 1 N0 4
Julho 2017

"Se, porém, não lhes agrada servir ao SENHOR,
escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os
seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo.
Mas, eu e a minha família serviremos ao SENHOR."
Josué 24:15
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EDITORIAL
Muitos dos que vamos a uma igreja, o fazemos porque temos revelação pelo Espírito, e
sabemos o que foi que Jesus Cristo fez por nós na cruz, há quase 2.000 anos.
Tivemos a nossa vida transformada pelo poder que Ele liberou para nos salvar, tivemos os
pecados perdoados, recebemos da Sua Vida, e sabemos que isso é verdade.
Essa é a nossa experiência pessoal, particular, inegável.
Assim, nos reunimos porque queremos prestar nossa gratidão e adoração a Deus O Pai, e
a Jesus O Filho, pelo Espírito Santo.
Porque queremos crescer no conhecimento da Palavra e na comunhão do Espírito, e para
isso precisamos fazer parte de um lugar em que concordamos com o que nos é ensinado,
e cremos.
Porque queremos ter mais comunhão com os irmãos, e para isso precisamos fazer parte
de um grupo que faça sentido para nós, porque nos identicamos com tudo e todos no
que envolve esta manifestação local do Corpo de Cristo!
Mas nem todos entendemos ou cremos que também vamos para receber mais poder
para pregar o evangelho de Jesus aos que estão ao nosso redor.
O “evangelho de resultados nanceiros e de solução de problemas pessoais” está sendo
tão intensamente pregado, que muitas igrejas nem mais ensinam que o que somos
chamados mesmo a fazer, é pregar o evangelho verdadeiro, da salvação, para levar
alguém a Cristo.
Sim, é muito bom levar alguém na igreja, é bênção... faça isso sim, e sempre!
Mas muitos perdem suas próprias experiências profundas com O Espírito Santo, que
somente acontecem quando pregamos para alguém... E perdem as coroas eternas, ao
não levarem pessoalmente alguém aos pés de Cristo.
Neste breve texto em nosso editorial, eu quero motivar você a aprofundar o que sabe e crê
acerca da salvação pela graça através da fé, do que Jesus Cristo fez na cruz. Religião,
segundo a Bíblia, não faz a menor diferença, nem mesmo a religião evangélica, porque
nenhuma religião salva, senão, que apenas O Senhor! Este meu convite. Este o meu
desao para você... E conte conosco para ajudar a equipar e preparar você para esta
missão que Jesus nos deu.
Queridos, eu sou muito feliz e grato a Deus por tudo o que estamos construindo aqui no
Ministério Cristão Alfa e Ômega.
Vocês são preciosos para mim, alegram meu coração e nem imaginam o quanto Fúlvia e
eu somos gratos ao Pai por cada um de vocês...
Mas enfatizo que após este período de jejum e oração que tivemos, é tempo de arregaçar
as mangas e, além de orar pelas pessoas que estão à nossa volta, é tempo de
compartilhar nossa fé. Deus abençoe a cada um de vocês a serem frutíferos, ousados, e
poderosos para pregar. Porque o tempo se abrevia.
~
.
Deus abençoe!
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VISÃO do ministério
Nossa Visão
Alcançar o perdido para a salvação, o ferido
para a cura, e o desviado para o
arrependimento. Cuidando do órfão, da
viúva e o estrangeiro, até a volta de Jesus.
(Lc 19:10/ Jd 1:22-23/ Tg 5:19-20/ Zc 7:10/ Tg 1:27)

Fundamentos do Ministério
- A ORAÇÃO permeia tudo. Nada acontece
sem oração. (1 Tm 2:1-6)
- ORANDO no ESPÍRITO.(Ef 5:18-19/6:18/Jd 1:20)
- CONFESSANDO a PALAVRA. (Js 1:8)
- MEDITANDO na PALAVRA. (Sl 1:1-2)

Queremos nos mover em 5 verbos...
- ARREPENDENDO (1Tm 4:9 e 12)
- ADORANDO (1 Tm 4:10/ Sl 115)
- AMANDO (Mt 12:37-40)
- AGINDO (1 Tm 4:13-14)
- ALCANÇANDO (1 Tm 4:15-17)

Todos os verbos estão no gerúndio, pois
são ações que devemos manter dia a dia,
até o Último Dia!
Por que ALFA e ÔMEGA?
Porque cremos que somos a última
geração, a que vai encontrar com o Senhor
Jesus sem passar pela morte, pelo
arrebatamento da Noiva!
MARANATA! (1 Co 16:22)
ORA, VEM SENHOR JESUS! (Ap 22:20)

VIVENDO COM0 CORPO DE CRISTO
’’Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!’’ Salmo 133:1

Elida e Marco
No ﬁnal do ano passado, o Senhor
Jesus nos agraciou com um tempo de
mudança. Orando e buscando
entender a vontade de Deus,
discernimos que era tempo de nos
juntarmos a família em Cristo
Ministério Cristão A & O. Fomos
recebidos com muito amor por todos e
somos gratos a Deus por isso.
Louvamos a Ele pelo pastoreio de
pessoas que reﬂetem o amor de
Cristo através do testemunho de suas
vidas, o que nos incentiva a buscar
sempre mais de Deus através da
palavra e intimidade com o Espírito
Santo. E a estarmos preparados e
cheios com Espírito para a volta do
Senhor Jesus Cristo. Maranata!
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MEDITAÇÃO NA PALAVRA
‘’Check Up da ALMA"
É impressionante
a preocupação da
maioria das
pessoas quanto a
fazer um check up
periodicamente para saber se
está tudo bem com a saúde,
ou se há alguma anomalia.
Se apressam para realizar os exames
pedidos e há até uma certa ansiedade para
saber os resultados...
Essa mesma preocupação (ou até maior)
afeta alguns em relação à condição
nanceira. São tantas planilhas...
investimentos... os “sustos” que as
notícias globais e mudanças
governamentais repentinas geram...
Para alguns, viver se tornou um
“verdadeiro pesadelo”, temem por tudo...
todos os dias...
Mas o que é “preocupante” mesmo é que
há tanto envolvimento e ansiedade com
aquilo que é temporal e transitório e nada,
ou muito pouca reexão sobre o cuidado
com o “destino eterno da alma”.
Em Lucas 12:16-21, o SENHOR JESUS nos
ensina que:

"A terra de certo homem rico produziu muito
bem.
Ele pensou consigo mesmo: 'O que vou fazer?
Não tenho onde armazenar minha colheita'.
"Então disse: 'Já sei o que vou fazer. Vou
4.

derrubar os meus celeiros e construir outros
maiores, e ali guardarei toda a minha safra e
todos os meus bens.
E direi a mim mesmo: Você tem grande
quantidade de bens, armazenados para muitos
anos. Descanse, coma, beba e alegre-se'.
"Contudo, DEUS lhe disse: 'Insensato! Esta
mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então,
quem ﬁcará com o que você preparou? ‘
"Assim acontece com quem guarda para si
riquezas, mas NÃO É RICO para com DEUS".
Creio que é o momento de investirmos
tempo para um profundo “check up da
nossa alma” e com a ajuda do Espírito
Santo, avaliarmos o que realmente tem
ocupado nossa: mente, energia, tempo,
dons, talentos, recursos, dedicação, etc.
Que à Luz dessa Palavra, possamos
declarar como o Salmista:

“Sonda-me, ó DEUS,
e analisa o meu
coração...”

Examina-me e avalia as minhas inquietações!
Vê se há em mim algum sentimento funesto, e
guia-me pelo Caminho da vida eterna!”
Salmo 139:23-24
No amor de Cristo,
´

missões
ORAÇÃO DE FÉ!
George Muller - O homem de fé que se atreveu a conﬁar em Deus para "coisas grandes e ﬁrmes".
Alguns anos atrás, z uma viagem para os Estados Unidos em um navio cujo capitão era
um crente muito dedicado.
Quando nos aproximávamos da costa de Terra Nova ele me disse:
“A última vez que atravessei este trecho há um mês, aconteceu uma coisa que
revolucionou toda a minha vida cristã.
Encontrava-se a bordo George Muller. Eu estivera 24 horas na ponte de comando. George
Muller procurou-me e disse:
'Capitão, vim dizer-lhe que preciso estar em Quebec no sábado à tarde.'
'É impossível', respondi.
'Muito bem, se o seu navio não pode levar-me, Deus achará outra maneira.
Há 57 anos que nunca quebro um compromisso.
Desçamos até a cabine de mapas. Vamos orar.'
“Olhei para aquele homem de Deus e pensei de que asilo de lunáticos teria ele fugido. Eu
jamais tinha ouvido coisa semelhante.
'Sr. Muller', disse eu, 'o Senhor sabe a densidade desta neblina?'
'Não', respondeu ele, 'meus olhos não estão xos na densidade da neblina, mas no Deus
vivo que controla cada circunstância da minha vida.'
Ele se ajoelhou e fez uma das orações mais simples que já ouvi, e quando acabou, eu iria
orar; mas ele pôs a mão no meu ombro e me disse que não o zesse.
'Em primeiro lugar você não crê que Ele atenderá, e em segundo, eu creio que Ele já
respondeu, e não há mais necessidade de que você ore.'
Olhei para ele, e ele me disse:
“Capitão, já faz 57 anos que eu conheço
o meu Deus e nunca houve um só dia que
eu deixasse de ter audiência com Ele.
Levante-se capitão, e abra a porta e verá
que a neblina se foi”.

“Conﬁo em Deus,
que sucederá do modo
porque me foi dito.”
At 27:25

Levantei-me e vi que assim era.
No sábado à tarde, George Muller estava
em Quebec para o seu compromisso.
Nota: George Muller começou a fazer viagens missionárias pregando pelas nações aos
69 anos. Ou seja, nunca é tarde para começar....
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PROGRAMAÇÃO
REUNIÕES NA SEDE MCA&O
10:30h às 12:30h - Culto de Adoração ao Senhor Jesus e
EBD - Escola Bíblica Dominical para crianças de 0 a 12 anos

SEGUNDA-FEIRA
19:30h - Reunião de Homens - 10/07 (Mensal)

TERÇA-FEIRA
20h às 21:30h - Reunião de Estudo Bíblico e Oração (Semanal)

QUINTA-FEIRA
20:30h às 22h - BCC Bíblia de Capa a Capa (Quinzenal)
20:30h às 22h - Estudo de Profecia Bíblica (Quinzenal)

SEXTA-FEIRA

JUL AGO SET OUT NOV DEZ -

28/07
25/08
29/09
27/10
24/11
29/12

2⁰ SEMESTRE 2017

DATA DAS VIGÍLIAS

DOMINGO

Aconselhamento
Individual e a Casais

21h às 23h - Vigília (Conforme calendário ao lado)

Mediante agendamento

SÁBADO
17h às 18:30h - Reunião dos Jovens (Quinzenal)

CÉLULAS
REUNIÕES FORA DA SEDE MCA&O
Célula = pequeno grupo de cristãos que se reúne para estudar a Bíblia, orar e/ou louvar.
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Célula de Oração
Segunda-feira
das 20 às 22h
Centro - SBC
(semanal)

Célula de Mulheres
Quarta-feira
às 15:00h
Na sede da Igreja
(quinzenal)

Célula de
Estudo Bíblico
Quarta-feira
às 20:30h
City Lapa - SP
(semanal)

Célula de
Estudo Bíblico
Quinta-feira
às 19:30h
Conchas - SP
(semanal)

Aroldo e Leila

Fulvia Maranhão

Cris Baumer

Cris Baumer

Célula de
Estudo Bíblico
Sexta-feira
às 10:00h
CTCTJ - Bofete
(semanal)

Célula de Mulheres
Sexta-feira
às 15:00h
Centro - SBC
(mensal)

Célula de
Estudo Bíblico
Sábado
às 12:00h
Sob a árvore/ sítio
(quinzenal)

Célula de
Estudo Bíblico
Sábado
das 17:30 às 19h
Centro - SBC
(quinzenal)

Cris Baumer

Magali Mazzaro

Cris Baumer

Aroldo e Leila

NEWS
”Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas
novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a
salvação, do que diz a Sião: O teu Deus reina!“ Isaías 52:7
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Estud d Profeci Bíblic
OS SINAIS DA SUA VINDA...
AMÉM, VEM SENHOR JESUS!

Local: Ministério Cristão Alfa e Ômega - Rua Gêmeos, 64 - Condomínio Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri
PR. HAROLDO MARANHÃO
Às 20:30h - quintas-feiras (quinzenalmente)

02

Escol Bíblic d Féri
Visando a importância da salvação das nossas crianças, JESUS...
esse mês vamos apresentar o plano da salvaçãoMarias
através e Martas
de um livro sem palavras! Ficou curioso para saber
como é um livro sem palavras? Participe de todos os
cultos desse mês e não deixe de trazer uma criança!

Local: Ministério Cristão Alfa e Ômega - Rua Gêmeos, 64 - Condomínio Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri
Início: 2 de Julho de 2017 - durante o culto dominical
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Seminári
Pra. Tânia Tereza - Fundadora do Ministério SILC
Seminário Intensivo de Libertação e Cura, que
promove Vida Plena, Vida Abundante em Cristo
Jesus

Local: Ministério Cristão Alfa e Ômega - Rua Gêmeos, 64 - Condomínio Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri
PRA. TÂNIA TEREZA
Dias 22 e 23 de Julho - IMPORTANTE: Conrmar presença até 15/07/17

04

Diaconi
O ministério de diaconia convida toda a igreja para participarem conosco do nosso 1o
"Ide Diaconia " que se realizará no dia 29 de julho às 17h.
O Ide tem como propósito levar o amor de Cristo, o pão material aos necessitados mas
principalmente a Palavra que transforma. Este é um trabalho no qual esperamos que
toda a Igreja esteja envolvida principalmente em oração para que vidas venham a ser
salvas! Mais detalhes serão dados nos cultos.
7.

TESTEMUNHO
Hoje tenho 28 anos e há apenas 5 soube da existência de Deus.
Minha infância não foi fácil por causa de problemas particulares,
mas ao mesmo tempo tive boa condição nanceira que me
permitiram estudar, viajar e usufruir de luxos. O problema é que
nada disso era suciente.
Havia em mim um sentimento de vazio ampliado pela estrutura
familiar frágil. Tentei completar o vazio com festas, bebidas,
drogas e mulheres. Fato interessante é que nessa caminhada
conheci muitas pessoas boas que batalharam comigo e por mim. Tive ótimos momentos
com ótimas pessoas, mas nada preenchia o vazio. Eu era triste e sempre precisava de
mais festas e mais bebidas, pois como no poço de Jacó a água saciava a sede por alguns
poucos momentos, no dia seguinte ela voltava. Ao longo do tempo as festas que um dia
muito divertiram, já não tinham tanta graça. Não havia mais limites, era como o usuário
de drogas que precisa de cada vez mais para obter o mesmo efeito da primeira vez.
Conheci a Deus enquanto passava por fases difíceis, o vazio cresceu e cresceu até que a
morte se tornou atraente. Parecia não haver resposta para a vida. Decidi pôr m a tudo e
cometer suicídio. Mas antes de colocar o plano em ação, ajoelhei na porta do meu quarto
e clamei a Deus dizendo que me rendia e implorei para que Ele me salvasse. Tudo parecia
estar acabado, mas naquele exato momento tive minha experiência com Deus mais
inexplicável até hoje. Eu não sabia nada de cristianismo, não conhecia igrejas, nem
Jesus e nem o Deus que me visitou. Sozinho em meu quarto eu cri e sem nem saber que
era Cristo, eu O recebi. Foi assim que nalmente, depois de chegar ao fundo do poço,
conheci o Espírito Santo.
Por mais de 2 anos eu destrinchei a minha experiência e comecei, ainda em pecado, a ser
reerguido. Deus me disse que foi Cristo quem me visitou, mas as minhas prisões eram
tantas que resisti ao Espírito Santo por todo esse tempo até O apagar. Pensava que tudo
isso era loucura demais para ser verdade. Mas eu simplesmente não conseguia esquecer
a plenitude que a presença de Deus me trouxe naquele dia. Então Jeová, a partir dali, em
sua innita misericórdia e longanimidade organizou a minha mente e todos os
acontecimentos. A resposta sempre esteve debaixo do meu nariz e eu não a enxergava.
Finalmente em Dezembro de 2014 aos 26 anos me lembrei do que Deus havia feito,
abandonei tudo e entreguei denitivamente a minha vida a Ele. O Espírito Santo foi
reavivado em mim, fui capaz de dizer NÃO para mim mesmo e para o mundo. Conheci a
verdade e ela me libertou. Cristo me ofereceu a sua água, eu a tomei e nunca mais tive
sede. Glória a Jeová que é digno de toda honra, glória e louvor.
8.

ORANDO UNS PELOS OUTROS
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9

3

Tivemos um tempo muito especial em nosso jejum no mês passado.
Julho
Já ouvi alguns testemunhos do que Deus fez, e também percebi, de
uma maneira quase que palpável, o quanto o Espírito Santo nos visitou nos cultos do dia
11 quando abrimos, e no dia 18 quando encerramos o jejum. Creio muito no que
compartilhei como ministração no culto do dia 18, que minha impressão é que Deus nos
quer rmar como uma igreja em que jejum e oração são parte de nossa vida diária.
Assim, meu convite é para que no mês de julho, todos que já estão envolvidos no relógio
de oração em algum dos horários propostos permaneçam. Aqueles que eventualmente
não estavam envolvidos em nenhum horário, ca aqui o convite para que assumam
algum deles, e façam parte conosco.
Vamos buscar uma direção clara do Pai para o segundo semestre.
Seis da tarde: Gênesis 3:8 Este horário (“viração do dia”) é o início do dia segundo a
Bíblia, diferente de nossa cultura ocidental. Era o horário em que O Senhor vinha ao
encontro de Adão e Eva, no Jardim, para ter comunhão. Este é o motivo porque tantas
falsas religiões propõe este horário para roubar o encontro com O Senhor, substituindo
por outros encontros “religiosos”. Creio que ainda hoje é um horário importante e
precioso para orar, embora saibamos que a qualquer momento e qualquer hora em
qualquer lugar, podemos e devemos buscar O Senhor em oração.
Meia Noite: Atos 16:25 Muitas pessoas entram em angústia a partir deste horário. Para
muitos as madrugadas trazem os medos, sobressaltos e preocupações para o dia
seguinte. Paulo e Silas cantavam e oravam mesmo em meio a diculdade e sofrimento na
prisão, e não sabiam o que aconteceria no dia seguinte. Mas conavam no Senhor, e O
buscavam em oração. Em muitos textos bíblicos encontramos ameaças, e mudanças
acontecendo neste horário. A meia noite mais importante que podemos esperar é: “à
meia noite ouviu-se um grito: Eis O Noivo” (Mateus 25:6) Maranata! Vem Senhor Jesus.
Seis da manhã: Mateus 14:25 A quarta vigília da noite se encerra as 6 da manhã. Jesus
veio neste horário andando sobre o mar quando os discípulos estavam em angústia no
meio da tempestade. “Pode a tristeza durar uma noite mas a alegria vem pela manhã”
(Salmo 90:5)
Meio dia: Salmo 91:6 Se havia mortandade, Jesus é nossa proteção e vida. Esta nossa
segurança e nossa oração.
Meu convite é para que você escolha um, dois ou mesmo todos horários. Envolva-se!
Assim, vamos ter sempre muita gente orando juntos nestes horários estratégicos.
Oremos pela salvação de nossos familiares e queridos e para alcançarmos os perdidos ao
nosso redor. Que sejamos sal e luz onde estamos plantados.
Oremos por mais unção em nosso meio, para um avivamento, para que experimentemos
mais manifestações do poder e presença de Deus quando nos reunimos.
Oremos para que haja saúde, provisão nanceira e trabalho, além de libertação e cura na
vida de todos que fazem parte conosco, e de nossos queridos ao redor.
Estas são as minhas recomendações para estes dias... E claro, oremos também por tudo
o mais que o Espírito Santo puser em nossos corações neste período...
Deus abençoe!
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MEDITANDO EM PROVÉRBIOS
"A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim”.
Provérbios 15:7
Em Provérbios 1:7 lemos que "O temor do
SENHOR é o princípio do saber, mas os loucos
desprezam a sabedoria e o ensino".
Portanto, segundo a Bíblia, sempre devemos
ter em mente que sábio, diante do Senhor, é
quem considera Sua Palavra, é quem aprende
com Seu ensino acerca da vida e pratica.
Assim, quem fala da Sabedoria de Deus, quem se enche do Seu conhecimento é útil ao
Senhor para fazer a diferença em uma geração.
E este é o lugar que deve ser ocupado por todo aquele que diz que nEle crê, e que cona
em Sua Palavra... Ou pelo menos deveria...
Aprendemos também quem é o insensato segundo, a Palavra: Salmo 14:1 "Diz o insensato

no seu coração: Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação; já não há quem faça o bem".
A vida alheia ao conhecimento da realidade de Deus é a maior insensatez que o homem
pode praticar.
Mas se expandirmos o conteúdo do texto para nossa própria vida diária, entenderemos
que viver sem a comunhão com Deus, principalmente alguém que diz ser de Jesus, é a
maior insensatez que um cristão pode praticar!
Já analisar a vida diária segundo a revelação bíblica, e saber aplicar os princípios da
Palavra no dia a dia, é um derramar abençoador do conhecimento de Deus.
Ou seja, a maneira como avaliamos o que acontece em nossas vidas, famílias, trabalhos,
em nosso país, seja na politica, na economia, na segurança, e o que acontece ao nosso
redor no mundo todo, vai manifestar se somos sábios segundo Deus, ou se somos
insensatos...
Que ao reavaliarmos a nossa vida, de
tempos em tempos, estejamos mais
abertos a fazer uma auto critica a nosso
respeito, que nos leve a reavaliar com que
ótica temos visto e vivido a vida...
E que Deus nos conduza cada dia mais
perto dEle, da Sua Palavra, da Sua vida.
Que Deus nos abençoe, em Nome de
Jesus.

.
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PENSE NISSO
A ESCRITA DE DEUS
Diz a suposta sabedoria
popular que “Deus escreve
certo por linhas tortas”. E mu os
cristãos que não entendem
mu o bem o quanto o mundo é
inﬂuenciado pelas trevas, repete
como um “papagaio gospel”, sem
discernir A Verdade.
A Verdade é que Deus escreve
reto por linhas retas, porque
Seus juízos são retos. É o homem
que não os entende, porque sua

perspec va de vida está longe
da re dão de Deus.
Davi compreendeu isso, e
sabia que seria transformado
ao aprender isso...
“Render-te-ei graças com
integridade de coração,
quando tiver aprendido os
teus retos juízos.”
Salmo 119:7

memorizando a palavra
"Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a
a DEUS, que a todos dá livremente, de boa vontade;
e lhe será concedida."

Tiago 1:5

ACONTECE
Tivemos sábado dia 24/06 nosso primeiro Chá para Mulheres aqui do Ministério. O
Senhor nos presenteou com momentos
especiais de comunhão entre as irmãs
do MCA&O e convidadas. Minha
gratidão ao Pai e a todas que se
envolveram tornando esse evento
possível. Que seja o primeiro de muitos
se Deus assim permitir.
11.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Desejamos que você cresça em amor,
maturidade e fé em Cristo!
02/07
09/07
12/07
14/07
15/07
22/07
27/07

-

Ana Luiza Silveira Perez
Henrique Marão
Tainah Dantas A. de Carvalho
Alice Patrocínio
Eberson Christoni Moraes
Willy Gregory Campos Alves
Sérgio Bernardi

A vida é um
presente de

E aos aniversariantes de casamento,
desejamos que vivam a beleza desta
aliança criada por Deus, que os fez dois
porém agora os uniu em uma só carne.
Felicidades!!!
03/07

Aniversário de Casamento

Rosana & João Luis
de Sousa

“Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios.’’
Salmos 90:12

DICA
LIVRO

REFLITA
Narra as profundas mudanças ocorridas
quando um pastor desaa sua
comunidade a praticar a fé em Jesus
Cristo.

À medida que aceita o
desao, coisas incríveis
acontecem em sua vida e
na vida dos que o rodeiam.
A pergunta "o que JESUS
faria em meu lugar" passa a
orientar todas as ações
desse grupo, causando
uma reviravolta sem
precedentes.

Nossa
ansiedade
não
esvazia o
sofrimento
do amanhã,
apenas
esvazia a
força do
hoje.
C. H. Spurgeon

MINISTÉRIO CRISTÃO ALFA E ÔMEGA
Rua Gêmeos, 64 - Alpha Conde Comercial - Alphaville - Barueri
https://www.facebook.com/Ministério-Cristão-Alfa-e-Omega

http://ministeriocristaoalfaeomega.blogspot.com.br

